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ABSTRAK  

Fluktuasi dan sebaran kandungan senyawa nitrat di perairan muara Ujung Piring sebagai hasil dampak 

dari keberadaan pemukiman di sekitarnya serta kegiatan masyarakat, seperti budidaya, penangkapan 

ikan dan kegiatan lainnya tidak terlepas dari kontribusi pasang yang terjadi.  Pada sisi lain, kandungan 

nitrat di perairan itu sendiri akan menentukan kelimpahan plankton yang hidup di dalamnya.  Namun 

bagaimana dan seberapa besar hubungan antara besaran senyawa nitrat dan kelimpahan plankton di 

wilayah tersebut menjadi tujuan dari penelitian ini khususnya pada saat air pasang.  Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai bulan Oktober 2021. Metode penelitian 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan penentuan titik lokasi sampling menggunakan 

metode purposive sampling. Pengolahan data menggunakan regresi linear sederhana. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa kelimpahan fitoplankton pada saat air pasang di muara Ujung Piring, Bangkalan 

berkisar antara 963.900 – 2.318.400 Ind/L. Hasil pengujian kadar nitrat saat air pasang berkisar antara 

0,7 – 13,4 mg/L. Hubungan nitrat dengan fitoplankton pada saat pasang memiliki hubungan yang 

tergolong lemah dengan r (kolerasi) sebesar 0,26 dan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 

0,07 dengan nilai determinasi 7% yang berarti nitrat memiliki pengaruh sebesar 7% terhadap 

kelimpahan fitoplankton pada saat pasang dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kata kunci: Kelimpahan Fitoplankton, Nitrat, Ujung Piring Bangkalan. 

PENDAHULUAN 

Muara Ujung Piring Bangkalan merupakan kawasan semi tertutup yang berhubungan dengan laut Jawa 
yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan estuari merupakan kawasan produktif 
yang paling mudah mengalami perubahan-perubahan ekologis akibat aktivitas manusia di sekitarnya 
maupun dari daerah pinggiran sungai. Menurut Indarmawan dan Manam (2011), estuari dimanfaatkan 
masyarakat sekitar dalam rangka pemanfaatan kawasan pesisir bahkan sebagai kawasan industri. 
Muara Ujung Piring, Bangkalan merupakan salah satu kawasan estuari yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat sebagai tempat pariwisata, pemukiman, budidaya, penangkapan, tempat bersandar kapal, 
dan tempat pemancingan. Tingginya tingkat pemanfaatan di daerah muara dapat menimbulkan 
permasalahan yang dapat mengganggu ekologis dan fungsi dari kawasan tersebut. Pemanfaatan 
kawasan estuari yang tinggi dapat berdampak terhadap kondisi lingkungan salah satunya hilangnya 
sumberdaya estuari, bahaya pencemaran bahkan peningkatan kesuburan perairan (Dahuri et al., 
2004). 

Aktivitas masyarakat yang tinggi dapat mengasilkan buangan limbah ke badan perairan. Limbah yang 
dibuang dapat berupa limbah anorganik dan limbah organik. Salah satu senyawa organik yang 
dihasilkan oleh limbah tersebut adalah senyawa nitrat. Nitrat merupakan bentuk utama senyawa 
nitrogen yang ada pada perairan dan merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan dan 
perkembangan dari fitoplankton. Keberadaan nitrat sangat dipengaruhi oleh pergerakan daripada 
massa air. Pergerakan air akibat dari aktivitas kapal penangkapan ikan maupun pasang-surut air laut 
akan menyebabkan terjadinya distribusi senyawa nitrat di perairan. Menurut Mustiawan et al., (2014), 
adanya pergerakan massa air akibat fenomena pasang surut akan mengangkut senyawa-senyawa 
bahan organik dan sedimen yang menjadi penunjang produktivitas perairan estuari sehingga akan 
mempengaruhi kandungan kadar nitrat dan kesetimbangan senyawa organik di kawasan tersebut. 
Senyawa nitrat di perairan dapat mempengaruhi kesuburan perairan salah satunya berkaitan erat 
dengan keberadaan dan biomassa dari fitoplankton (Maslukah et al., 2014). 

Fitoplankton merupakan salah satu penentu kesuburan suatu perairan. Keberadaan mikroorganisme 
ini sering dijadikan sebagai bioindikator kesuburan dan tingkat pencemaran di perairan. Menurut A’ayun 
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et al., (2015), fitoplankton pada beberapa spesiesnya seperti kelas diatom, chaetoceros sangat peka 
terhadap perubahan lingkungannya, berumur singkat dan merupakan produsen primer di perairan. 
Fitoplankton merupakan algae yang keberadaannya memiliki hubungan erat dengan proses 
pendistribusian dan unsur hara salah satunya adalah nitrat. Keberadaan fitoplankton di kawasan estuari 
juga dipengaruhi oleh pergerakan massa air yaitu pasang surut dan juga arus serta ketersediaan unsur 
hara yang melimpah diperairan tersebut (Soeprobowati, 2011). 

Penelitian tentang nitrat di muara Bangkalan pernah dilakukan pada tahun 2020 oleh Yusnita et 
al.,(2020), Konsentrasi kadar nitrat diperoleh 0,010 - 0,831 mg/L serta penelitian oleh Sofyan dan 
Zainuri (2020), tentang produktivitas perairan dengan kelimpahan fitolankton 611 – 4666 Ind/L. Hasil 
penelitian tersebut menyatakan bahwa konsentrasi nitrat melebihi batas ambang di perairan dan 
kelimpahan fitoplankton yang menunjukkan perairan tersebut termasuk dalam mesotrofik. Akan tetapi 
penelitian mengenai hubungan nitrat terhadap kelimpahan fitoplakton pada saat air pasang di muara 
Ujung Piring, Bangkalan belum pernah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya kajian 
mengenai Hubungan nitrat terhadap kelimpahan fitoplakton pada saat air pasang di muara Ujung Piring, 
Bangkalan. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai bulan Oktober 2021. Titik pengambilan 
sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling. Stasiun 1 (St1): S: 07°02.250'; E: 
112°42.694', Sisi kiri hutan mangrove, Stasiun 2 (St2): S: 07°02.275'; E: 112°42.743' sisi kanan estuari 
berdekatan dengan aktivitas pariwisata, bersandarnya kapal, memancing dan pengurukan, Stasiun 3 
(St3): S: 07°02.418'; E: 112°42.638', perbatasan dengan perbatasan sungai dan aktivitas bersandarnya 
kapal nelayan. Pengambilan sampel fitoplankton dilakukan di permukaan perairan dengan kisaran 
kedalaman antara 0 - 50 cm pada saat air pasang. 

Analisa Data 

Perhitungan kelimpahan fitoplankton menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐹 =
𝐴

𝐵
×

𝐶

𝐷
×

1000

𝑋
× 𝑁 ........................................................................................................................... (1) 

Keterangan: 
F = Kelimpahan (ind/L) 
A = luas sedgewick rafter (mm2) 
B = luas lapang pandang (mm2) 
C = volume sampel yang disaring (ml) 
D = volume sampel yang diambil (ml) 
E = volume sampel yang diteliti (ml) 
N = jumlah organisme yang didapat (ind). 

Pengukuran parameter fisika, kimia air seperti suhu, kecerahan, dan DO dilakukan secara insitu di 
lapangan, sedangkan pengambilan sampel nitrat dilakukan menggunakan botol sampel 600 ml. 
Prosedur pengujian kadar nitrat dilakukan dengan metode spektrofotometer (SNI 06- 2480-1991) pada 
kisaran kadar 0,1 - 2,0 mg/L NO3-N dengan menggunakan metode brucin. Pendugaan pasang surut di 
lapangan menggunakan data BMKG. 
Untuk menganalisa data hubungan antara nitrat dengan kelimpahan fitoplankton dilakukan uji regresi 
linear sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX .......................................................................................................................................... (2) 

Keterangan: 
Y = Variabel bebas (Kelimpahan plankton) 
B = Slope 
a = konstanta  
X= Variabel tidak bebas (nitrat) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Nitrat 

Hasil pengujian kadar nitrat pada saat air pasang berkisar antara 0,7 – 13,4 mg/L dengan nilai rata-rata 
nitrat berkisar antara 3,6 – 6,1 Mg/L. Menurut Rumanti et al.,(2014), nilai nitrat yang diperoleh masih 
dapat mendukung pertumbuhan optimal dari fitoplankton di perairan yaitu dengan kisaran nilai nitrat 
3,9 – 15,5 ppm. Pada minggu 1 kelimpahan nitrat berkisar antara 0,7 - 1,1 mg/L. Minggu ke-2 nilai nitrat 
pada saat pasang adalah 2,1 – 4,3 mg/L. Minggu ke-3 kadar nitrat yang diperoleh pada saat pasang 
adalah 7,4 – 13,9 mg/L. Kadar nitrat tertinggi terdapat pada minggu ke-3 dan terendah terdapat pada 
minggu ke-1.  Tingginya kadar nitrat dapat disebabkan karena adanya tingginya aktivitas dari 
masyarakat yang menghasilkan buangan ke muara. Pada saat pasang arus akan membawa massa air 
yang berisi muatan dari laut lepas ke arah pantai. Kadar nitrat yang tinggi dapat memicu pertumbuhan 
dan perkembangan dari fitoplankton karena nitrat sebagai sumber nitrogen dan nutrien bagi fitoplankton 
di perairan (Ikhsan et al, 2020). 

 
Gambar 1. Kadar nitrat 

Kelimpahan Fitoplankton 

Kelimpahan fitoplankton pada saat air pasang di muara Ujung Piring, Bangkalan pada setiap stasiun 
disajikan pada Gambar 2 yang berkisar antara 963.900 – 2.318.400 Ind/L dengan kelimpahan tertinggi 
terdapat pada stasiun 2 dan terendah terdapat pada stasiun 1. Minggu 1 pada saat pasang kelimpahan 
fitoplankton pada ketiga stasiun berkisar antara 165.900 – 742.000 Ind/L. Pada saat pasang minggu 
ke-2 kelimpahan fitoplankton berkisar antara 192.500 – 1.564.500 Ind/L. Minggu 3 Pada saat pasang 
kelimpahan fitoplankton berkisar antara 243.600 – 593.600 Ind/L.  

Jenis fitolankton yang ditemukan pada saat pasang sebanyak 82 genus dari 8 kelas yaitu 
Bacillariophyceae, Fragilariophyceae, Xanthophyceae, Dinoflagellata, Dictyochophyceae, 
Chrysophyceae. Fitoplankton yang banyak mendominasi pada saat air pasang adalah jenis fitoplankton 
dari kelas Bacillariophyceae (diatom). Menurut Sari et al., (2014), kelas Bacillariophyceae merupakan 
kelas dari fitoplankton yang memiliki adaptasi tinggi terhadap kondisi dan perubahan di lingkungannya. 
Fitoplankton yang ditemukan pada stasiun penelitian juga bergantung terhadap siklus hidup atau 
suksesi musiman dari fitoplankton sendiri. Menurut Soylu dan Gonulol (2010) suksesi musiman dapat 
mempengaruhi pola dari keberadaan fitoplankton di perairan. Faktor yang dapat mempengaruhi 
suksesi musiman fitoplankton adalah faktor kualitas perairan seperti penetrasi cahaya dan kekeruhan 
yang masuk keperairan, curah hujan, dan suhu perairan. Suhu rata-rata pada kawasan estuari ujung 
piring bangkalan adalah 29-30 °C hal ini sesuai dengan suhu perairan yang diperuntukan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan fitoplankton yaitu berkisar antara 29 – 31°C. selain itu komposisi dari 
fitoplankton juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen di perairan. Kelarutan oksigen (DO) 
pada lokasi penelitian berkisar antara 4,3 – 6,5 mg/L. Menurut Pratiwi et al.,(2015), plankton dapat 
tumbuh dengan baik pada kelarutan oksigen lebih dari 3 mg/L.  

Kelimpahan rata-rata terendah terdapat pada stasiun 1 dengan kelas yang mendominasi adalah 
Xanthophyceae dan Bacillariophyceae. Pada stasiun 1 merupakan titik pengambilan sampel yang 
berada pada sisi hutan mangrove sehingga penetrasi cahaya matahari yang masuk ke perairan 
terhalang oleh hutan mangrove. Menurut Abida (2015), kelimpahan fitoplankton dipengaruhi oleh 
tingkat kecerahan perairan yang dapat disebabkan oleh tingginya bahan tersuspensi pada perairan 
tersebut. Kecerahan perairan pada lokasi pengambilan sampel berkisar antara 33 – 58 cm sehingga 
masih memungkinkan kelimpahan fitoplankton tersebut sedang-tinggi.  
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Pada Gambar 2, diketahui nilai rata-rata kelimpahan fitoplankton tertinggi terdapat pada stasiun 2 
dengan kelimpahan 772.800 Ind/L. Hal ini disebabkan oleh lokasi pengambilan sampel yang 
berdekatan dengan aktivitas pemanfaatan kawasan pesisir oleh masyarakat setempat untuk dijadikan 
sebagai tempat pariwisata. Syafriani dan Apriadi (2018), menjelaskan bahwa ada hubungan erat antara 
alih fungsi lahan, kelimpahan fitoplankton dan kualitas perairan. Hal ini berkaitan dengan keberadaan 
nutrien di perairan yang berasal dari aktivitas masyarakat di sekitar pinggiran perairan yang dapat 
mempengaruhi kondisi hidrologi dan komposisi dari kualitas air maupun fitoplankton. 

Pada stasiun ke-3 nilai rata-rata kelimpahan fitoplankton yaitu 392.700 Ind/L yang berada diantara 
kelimpahan stasiun 1 dan 2. Hal ini disebabkan oleh lokasi pengambilan sampel yang berdekatan 
dengan tempat bersandarnya kapal nelayan dan perumahan. Sehingga memungkinkan adanya 
buangan limbah domestik maupun masukan senyawa kimia yang berasal dari bahan bakar kapal 
nelayan. 

 
Gambar 2. Kelimpahan fitoplankton 

Berdasarkan hasill analisis regresi linear sederhana pada Gambar 3, diperoleh hasil bahwa semakin 
tinggi kadar nitrat maka kelimpahan dari fitoplankton semakin tinggi di perairan. Pada grafik hubungan 
nitrat dengan kelimpahan fitoplankton pada saat pasang memiliki hubungan yang tergolong lemah 
dengan r (korelasi) sebesar 0,26 dan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,07 atau 7% yang 
berarti nitrat memiliki pengaruh sebesar 7% terhadap kelimpahan fitoplankton pada saat air pasang 
dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam penelitian jurnal Ikhsan et al., (2020), juga 
didapatkan hasil hubungan nitrat terhadap fitoplankton tergolong lemah dengan koefisien korelasi (r) 
sebesar 0,378 dan koefisien determinasi (R square) sebesar 0,033 sehingga pengaruh nitrat hanya 3% 
terhadap kelimpahan fitoplankton dan sisanya dapat dipengaruhi oleh nilai kualitas air lainnya.  

 
Gambar 3. Grafik hubungan nitrat dengan kelimpahan fitoplankton 

Menurut Mustofa (2015), penetrasi cahaya matahari yang masuk keperairan menjadi salah satu faktor 
tinggi rendahnya kelimpahan dari fitoplankton karena sifat dari fitoplankton yang fototaksis positif 
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terhadap cahaya matahari dan membutuhkannya untuk proses fotosintesis. Kecerahan rata-rata pada 
stasiun penelitian berkisar antara 44 – 49 cm. Menurut Sofarini (2012), nilai kecerahan pada perairan 
yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan dari hidup fitoplankton adalah >45 cm. 
Nilai tersebut dapat menunjukan bahwa perairan termasuk jernih dan partikel yang terlarut rendah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Hubungan nitrat dengan kelimpahan fitoplankton total pada saat pasang memiliki hubungan yang 
tergolong lemah dengan r (korelasi) sebesar 0,26 dan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 
0,07 dengan nilai determinasi 7% yang berarti nitrat memiliki pengaruh sebesar 7% terhadap 
kelimpahan fitoplankton pada saat pasang dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain. 

Saran 

Perlu diadakan Penelitian yang lebih mendetail terkait penelitian tentang hubungan nitrat dengan 
kelimpahan fitoplankton dengan metode yang sama namun dilakukan dalam dua waktu yang berbeda 
yaitu pada saat pasang dan surut agar dapat dilihat perbandingannya. Hal itu dilakukan agar dapat 
menjadi kajian bagi penelitian selanjutnya. 
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